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Inicjatywa klastra drzewnego w Czarnej Wodzie
piÄ…tek, 01 maj 2015

21 kwietnia w Czarnej Wodzie z inicjatywy Burmistrza Miasta Czarna Woda oraz zarzÄ…du firmy STEICO sp. z o.o.
podpisano list intencyjny w sprawie utworzenia Pomorskiego Klastra Drzewnego "Czarna Woda". Zostanie on wysÅ‚any
do MarszaÅ‚ka WojewÃ³dztwa Pomorskiego, celem wpisania tej inicjatywy w inteligentnÄ… specjalizacjÄ™ Pomorza.

Jednym z inicjatorÃ³w i koordynatorem klastra w Czarnej Wodzie jest firma STEICO, ktÃ³ra obok istniejÄ…cej fabryki pÅ‚yt
pilÅ›niowych juÅ¼ w lipcu uruchomi nowoczesnÄ… fabrykÄ™ innowacyjnego produktu drzewnego, jakim sÄ… belki LVL
stosowane w budownictwie.

- Wprowadzamy innowacje, zwiÄ™kszamy wartoÅ›Ä‡ dodanÄ… surowca drzewnego, tworzymy 125 miejsc pracy i rozszerzamy
system kooperacji z wieloma podmiotami w regionie, a inicjatywa powoÅ‚ania klastra jest tak naprawdÄ™ sformalizowaniem
kilkunastoletniej historii wspÃ³Å‚pracy naszych podmiotÃ³w przy jednoczesnym postawieniu sobie ambitnych celÃ³w na
przyszÅ‚oÅ›Ä‡ - mÃ³wi Steffen Zimny, prezes zarzÄ…du firmy STEICO.
Celem klastra bÄ™dzie stworzenie optymalnych warunkÃ³w w dostÄ™pie do wyspecjalizowanych i unikalnych zasobÃ³w i
usÅ‚ug w zakresie technologii drewna, wykorzystanie potencjaÅ‚u badawczo-rozwojowego dla wytworzenia nowych
produktÃ³w i Å›wiadczenia nowych usÅ‚ug, prowadzenie akcji promocyjnych w kraju i zagranicÄ…, ksztaÅ‚cenie
wykwalifikowanej kadry oraz budowa konkurencyjnej oferty inwestycyjnej skierowanej do firm z tego sektora i ich
kooperantÃ³w, w tym przygotowanie kompleksowego pakietu zachÄ™t biznesowych w sprzyjajÄ…cym klimacie inwestycyjnym
Gminy Miejskiej Czarna Woda, ktÃ³rej burmistrz Arkadiusz Gliniecki jest pomysÅ‚odawcÄ… przedsiÄ™wziÄ™cia.

- To szansa na rozwÃ³j regionu. Klaster moÅ¼e pomÃ³c przy rozwiÄ…zywaniu problemÃ³w, jakie trudno pokonaÄ‡ w ramach
jednej firmy. Funkcjonujemy w obszarze o duÅ¼ej lesistoÅ›ci, od 1950 r. dziaÅ‚a tu liczÄ…cy siÄ™ w zakÅ‚ad produkujÄ…cy pÅ
drewnopochodne, obok ktÃ³rego usytuowany jest branÅ¼owy oÅ›rodek badawczo-rozwojowy. Mamy w okolicy wiele
mniejszych firm drzewnych, ktÃ³re chcÄ… poszerzaÄ‡ zakres swojego dziaÅ‚ania. W roku ubiegÅ‚ym udaÅ‚o siÄ™ nam rozszer
PomorskÄ… SpecjalnÄ… StrefÄ™ EkonomicznÄ… o tereny w Czarnej Wodzie. Chcemy rozwijaÄ‡ park technologiczny, badania
szkolnictwo zawodowe zgodnie z zapotrzebowaniem sektora - mÃ³wi burmistrz i przyznaje, Å¼e nie marzy o Dolinie
Krzemowej, ale jest przekonany, Å¼e w mieÅ›cie pojawiÅ‚y siÄ™ perspektywy rozwoju zawodowego dla mÅ‚odych ludzi,
ktÃ³rych brakowaÅ‚o jeszcze kilkanaÅ›cie lat temu, co zmuszaÅ‚o wiele rodzin do emigracji zarobkowej, ktÃ³rej sam
doÅ›wiadczyÅ‚.

WÅ›rÃ³d firm, ktÃ³re 21 kwietnia spotkaÅ‚y siÄ™ w celu podpisania listu intencyjnego byÅ‚y zarÃ³wno rodzinne przedsiÄ™biorstw
produkcyjne, jak i usÅ‚ugowe.

Zenon Wrzeszcz z firmy DREWTRANS II przyznaÅ‚, Å¼e poczÄ…tki jego firmy siÄ™gajÄ… wspÃ³Å‚pracy z paÅ„stwowym ZakÅ
PÅ‚yt PilÅ›niowych w Czarnej Wodzie, uratowanym pÃ³Åºniej od upadku przez nowego inwestora. Jego firma rozwinÄ™Å‚a siÄ™
ale nadal gÅ‚Ã³wnym kooperantem jest dla niej STEICO. Naturalnymi czÅ‚onkami nowo powoÅ‚anego klastra bÄ™dÄ… takÅ¼e
producenci domÃ³w drewnianych w technologii STEICO.

- Ten tworzony klaster przede wszystkim powinien byÄ‡ po to, by sÅ‚uchaÄ‡ siÄ™ nawzajem, wspÃ³lnie rozwiÄ…zywaÄ‡ proble
ktÃ³re czasem sÄ… bardzo proste do rozwiÄ…zania, tylko trzeba je artykuÅ‚owaÄ‡ i wymieniaÄ‡ siÄ™ informacjami - mÃ³wiÅ‚ P
Gabriel, czÅ‚onek zarzÄ…du powiatu starogardzkiego, obecny podczas spotkania inicjatorskiego.
WÅ›rÃ³d barier do pokonania moÅ¼na wymieniÄ‡ kwestie prawne i administracyjne dotyczÄ…ce procesu budowy domu z
drewna czy teÅ¼ techniczno-projektowe w zakresie badaÅ„, aprobat technicznych, dlatego ogromnym wsparciem dla
klastra bÄ™dzie takÅ¼e czÅ‚onkostwo OÅ›rodka Badawczo-Rozwojowego PÅ‚yt Drewnopochodnych z Czarnej Wody i uczelni
wyÅ¼szych.
Pierwszym zadaniem klastra majÄ… byÄ‡ projekty szkoleniowe skierowane do rÃ³Å¼nych grup, poczÄ…wszy od uczniÃ³w
szkÃ³Å‚ ponadgimnazjalnych, po konferencje i fachowe kursy dla uczestnikÃ³w procesÃ³w budowy domÃ³w.

- Musimy postawiÄ‡ na fachowe szkolenia, ale teÅ¼ zastanowiÄ‡ siÄ™ jak przyciÄ…gnÄ…Ä‡ uczniÃ³w do nauki zawodu, bo st
demograficzne sÄ… nieubÅ‚agane, a emigracja mÅ‚odzieÅ¼y coraz wiÄ™ksza. Trzeba im pokazaÄ‡, Å¼e w naszym regionie m
szansÄ™ na dobrÄ… pracÄ™ i jeÅ›li bÄ™dÄ… siÄ™ chcieli uczyÄ‡ w kierunku nowoczesnego budownictwa drewnianego, czek
zatrudnienie - mÃ³wiÅ‚ StanisÅ‚aw Mokwa, wÅ‚aÅ›ciciel firmy budujÄ…cej domy z drewna w Czarnej Wodzie.

Naturalne zasoby leÅ›ne sprawiajÄ…, Å¼e w regionie doskonale rozwija siÄ™ przemysÅ‚ drzewny, tworzÄ…c nowe miejsca pra
http://kociewiacy.pl/gminy/czarna_woda

_PDF_POWERED

_PDF_GENERATED 3 December, 2020, 18:29

GMINA CZARNA WODA

LeÅ›nicy z RDLP w GdaÅ„sku, ktÃ³rzy wziÄ™li udziaÅ‚ w spotkaniu, zapewniajÄ…, Å¼e drewna w polskich lasach jest coraz
wiÄ™cej, a przemysÅ‚ drzewny uczy siÄ™ go efektywniej wykorzystaÄ‡. PrzykÅ‚adem jest inwestycja STEICO, ktÃ³ra wprowadz
na rynek belki drewniane LVL, ktÃ³re przy zastosowaniu mniejszych przekrojÃ³w od litego drewna bÄ™dÄ… miaÅ‚y wiÄ™kszÄ…
wytrzymaÅ‚oÅ›Ä‡.

- To jest wÅ‚aÅ›nie innowacyjnoÅ›Ä‡, ktÃ³rÄ… chcemy rozwijaÄ‡ i uczyÄ‡ jej takÅ¼e inne przedsiÄ™biorstwa w rÃ³Å¼nych ob
dziaÅ‚ania budownictwa drewnianego - mÃ³wi Steffen Zimny. - JednoczeÅ›nie sami chcemy czerpaÄ‡ wiedzÄ™ od naszych
kooperantÃ³w, ktÃ³rzy sÄ… Å‚Ä…cznikiem miÄ™dzy fabrykÄ… a ostatecznym klientem, dziÄ™ki czemu moÅ¼emy wypracowyw
jeszcze lepsze efekty naszej dziaÅ‚alnoÅ›ci, inwestowaÄ‡ w te obszary, ktÃ³re z korzyÅ›ciÄ… dla wszystkich pomogÄ… tworzyÄ
wiÄ™cej niÅ¼ tylko dobry biznes.

List intencyjny w sprawie powoÅ‚ania klastra zostaÅ‚ podpisany m.in. przez wÅ‚adze Gminy Miejskiej Czarna Woda, Powiatu
Starogardzkiego i Miasta, przedsiÄ™biorcÃ³w dziaÅ‚ajÄ…cych w branÅ¼y drzewnej, RegionalnÄ… DyrekcjÄ™ LasÃ³w PaÅ„stw
w GdaÅ„sku i OÅ›rodek Badawczo Rozwojowy w Czarnej Wodzie.
MaÅ‚gorzata Wnorowska
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